
TECHNICKÁ DATA                                 REO100 

 

Název výrobku: Olejový separátor REO100 

                               
Firemní označení: REO100 

 

Výrobce: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice 

 tel.: 596 966 455  fax.: 596 966 460 

 E- mail: reoamos@reoamos.cz 

 WWW.REOAMOS.CZ 

 

1 / Určení 

Olejový separátor REO AMOS (REO 100) je mobilní zařízení, které slouží ke sběru ropných 

látek z hladiny a k jeho následujícímu oddělení. Vyčištěná voda je vrácena zpět. 

 

2 / Popis 

Separátor s příslušenstvím je upevněn na krytém vozíku s brzdící nápravou a s výškově 

nastavitelným tažným zařízením (19) (obr-1-). Stabilita při použití je zajištěna čtyřmi opěrnými 

nohami (3). Na ploše vozíku jsou mezi zábradlím a nádobou uloženy sběrné nádoby (12), 

plovoucí hadice (24), dvě 5m savice (8) a v přihrádkách na boku nádoby je přichycena 

elektrocentrála (18), peristaltické čerpadlo s řízeným výkonem (11), skimmer ( 10), náhradní 

filtry (7) (náhradní filtrační polštáře se mohou uložit také do sběrných nádob), sada uzemnění 

(21), sorpční plachetka (9), prodlužovací kabel 20m 400V (20), rolka netkané textilie NTRF 

(17), výfuková kovová hadice elektrocentrály (26), 2x olejuodolná hadice 1,5m (23), sací koš 

(27), klika podpěrných nohou (25) a háčky (28) na vytažení filtračních polštářů. Ovládací 

ventily a připojovací spojky jsou se schůdky (22) a sklonoměr (29) přichycené na delší straně 

nádoby. Směs ropné látky a vody přitéká, 

do nádoby odlučovače kolínkem z "C" koncovky VSTUP (13). Ventily "ropná látka" (14) 

odvádějí pomocí oleji odolné hadice (23) separovanou ropnou látku do sběrných nádob. 

Ventilem (16) VÝSTUP odtéká vyčištěná voda a ventily "ventil 1, ventil 2, ventil 3" (15) slouží 

k odkalení a vypuštění nádoby odlučovače. sorpční mop (30) slouží k čištění stěn nádoby po 

ukončení práce. 

 

3 / Technické parametry 

délka vozíku       5300 mm 

šířka vozíku       2100 mm 

výška vozíku       2000 mm 

 

koncentrace NEL (nepolární extrahovatelné látky) na výstupu při vstupní 

koncentrace 15 mg / l     <2 mg / l 

 

max. průtok separátorem     6 000 l / h 

min. sorpční kapacita 1 sady filtru    100 l 

max. kapacita naplnění nádoby separátoru   1 800 l 
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3 / Obsah dodávky 

  

č.   materiál počet 

1) brzdící přívěs s výškově nastavitelným tažným zařízením, výměnné    1 ks 

připojení - oko-koule, elektroinstalace 12 i 24 V, podpěrné nohy, 

modrá (RAL 5010) krycí plachta s nápisem, opěrné kolo, zábradlí s odnímatelnými příčkami, 

sklonoměr, nádoba separátoru s ventily, 

rošty, vnitřní skimeru a držáky hadic 

2) elektrocentrála, 400 V, 8 kW, KIRSCH 1 ks 

3) peristaltické čerpadlo s řízeným výkonem, připojení- koncovky "C",    1 ks 

zásahový rám, výkon - min. 120 l / min, DEPA-ELRO řada M 

4) skimer, automatický, štvorplavákový OELA III       1 ks 

5) schůdky            3 ks 

6) nádoba na separovanou látku - antistatická       4 ks 

7) filtr filtrační komory          8 ks 

8) savice antistatická - 5 m, "C" koncovka        2 ks 

9) plovoucí hadice PP - 10 m, "C" koncovka       1 ks 

10) netkaná textilie NTRF24, 2,4 mx 10 m        1 role 

11) prodlužovací kabel 400 V, Exx, 20 m        1 ks 

12) uzemňovací sada, 3 ks zemnící kabely, zemnící kolík      1 sada 

13) olejuodolná sběrná hadice, koncovka "C"       2 ks 

14) klika            1 ks 

15) výfuková kovová hadice elektrocentrály - 1,5 m      1 ks 

16) sací koš, koncovka "C"          1 ks 

17) háčky pro manipulaci s filtry         2 ks 

18) podkladové desky podpěr           4 ks 

19) utěrky WIP 281           1 role 

20) hydrofobní sorpční rohož-základní HR4100, 40 x 50 cm     100 ks 

21) sorpční nepropustná plachetka HSP4, 150 x 100 cm      1 ks 

22) PP plovoucí lano, pr. min. 10 mm 20 m 

23) klíč "C", nejiskřivé          2 ks 

24) PE sáček se šňůrkou, 100 x 70 cm, nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD"   10 ks 

25) vázací prostředky (gumové lano, páska hadic, popruh s karabinou)    1 sada 

26) návod k obsluze, protokol měření NEL, TD vybavení      1 sada 

 

  



4 / Splnění požadavků technické specifikace 

A. základní specifikace 

1. Separátor prokázal funkčnost při zásahu, na místě havárie ropovodu Družba v únoru 

2005 při Čáslavi. 

2. Vozík separátoru bude překryt plachtou (RAK 5010). Rám vozíku bude žárově 

zinkovaný. 

3. a / Vozík separátoru je homologován pro převoz na silničních komunikacích a je 

vybaven technickým průkazem.  

b / Prohlášení o shodě vystaví dodavatel 

 

B. Další technické podmínky 

4. a / Nádoba separátoru je upevněna na přívěsu 

b / Nádoba separátoru obsahuje dvě komory gravitační s vnitřními skimeru a dvě komory 

filtrační s náplní PP střiže REO FB. 

c / Separátor je vybaven skimeru OELAIII. 

d / Příslušenství separátoru obsahuje 20 m plovoucího PP lana. 

e / Separátor je vybaven antistatickými Savica. 2 ks 5 m savic a 10 m plovoucí hadice pro 

připojení skimeru. 

f / Příslušenství separátoru obsahuje nejiskřivá klíče pro manipulaci s "C" koncovkami. 

g / Peristaltické čerpadlo je v provedení Exx. 

h / Čerpadlo je napojeno elektrocentrálou 400 V, 8 kW. 

i / Pro odvedení statického náboje obsahuje separátor zemnící sadu s kabely a kolíkem. 

j / Separátor veze podkladovou textilii pro zachytávání okapů. 

k / Separátor je vybaven prodlužovacím přívodem tak, aby centrála mohla být 

umístěna v bezpečné zóně. 

l / Nebezpečný odpad se ukládá do PE sáčků se šňůrkou. 

m / Všechny nádoby na kapaliny jsou antistatické. 

 

5.a / Účinnost separátoru je dokladována protokolem měření koncentrace 

NEL na výstupu pro každý vyrobený separátor. koncentrace je 

max. 2,5 mg / l. 

b / Přívěs je vybaven nájezdovou brzdou. 

c / Tažné zařízení je výškově nastavitelné. 

 

6. Nominální výkon separátoru je 100 l / min .. 

  



 
  



obr.1 

1 / plachta 

2 / podpěrné kolo 

3 / trubkové podpěrné nohy   

4 / zábradlí 

5 / uzemňovací šroub 

6 / světla 

7 / náhradní filtry 

8 / savice 

9 / sorpční plachetka 

10 / skimer 

11 / čerpadlo 

12 / nádoby na ropnou látku- antistatické 

13 / vstup znečištěné vody - VSTUP 

14 / odběr ropné látky- ropné látky 

15 / vypouštění kalu (ventil 1,2,3) 

16 / výstup vyčištěné vody- VÝSTUP 

17 / netkaná textilie NTRF 

18 / elektrocentrála 

19 / stavěcí oj 

20 / prodlužovací kabel Exx - 20m 

21 / sada uzemnění 

22 / schůdky 

23 / olejuodolná hadice 

24 / plovoucí hadice 

25 / klika 

26 / výfuková hadice 

27 / sací koš 

28 / háčky 

29 / sklonoměr 

30 / podkladové desky 

31 / utěrky 

32 / sorpční rohože 

33 / klíč "C" 

34 / PP lano 

35 / sáčky se šňůrkou 

 

Ochrana zdraví: výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný 

      

Záruka: 24 měsíců od data prodeje. 

 

 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne  14. 3. 2014  schválil:                                            Ing. Ondřej Stoniš 

                                                                                                                       


